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Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Mīļā draudze, mēs šajās dienās varēsim svinēt reformācijas 500. gada dienu. Reformācijas svētki, jeb ticības
atjaunošanās svētki ir nozīmīgi katram kristietim un nozīmīgi katrā gadsimtā. Reformācija Mārtiņam Luteram
aizsākās ar svarīgu jautājumu: „Kā es varu atrast žēlsirdīgo Dievu”. Šis jautājums ir aktuāls katra cilvēka dzīvē. Kā
piedzīvot Dieva žēlastību un mīlestību? Mārtiņš Luters meklēja šo atbildi daudzos veidos - caur darbiem, caur
cilvēku piedāvātiem ceļiem, bet tur tas nebija atrodams. Pateicība Dievam, ka Viņš uztur savu baznīcu caur savu
Vārdu un Svētā Gara darbu, kas vadīja Mārtiņu Luteru pie patiesā avota - pie Jēzus. Viņš saka: „"ES ESMU
dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. ” / Jņ. 6:35 /
Reformācijas būtība nav jauna ceļā iešanā, bet gan tā ir atgriešanās pie Dieva, pie Viņa vārda, pie Viņa dotās
pestīšanas caur Jēzu Kristu un pie ticības, kura apliecina, ka pestīšana ir Dieva žēlastība (Rom. 1:17). „Draudzes
vēstīs” varēsim sekot līdzi Reinharda Slencska apcerējumiem par Reformāciju.
Dieva svētību vēlot, draudzes mācītājs Reinis Bikše.
Reformācija ir atgriešanās un Baznīcas atjaunošana, ko veic Svētais Gars.
„Tu, debesu gaisma, cēls patvērums, Liec dzīvības vārdam atspīdēt mums,
Lai Dieva atziņu sirdī mēs nesam – Tu Tēvs mums, mēs bērni tev esam.
No viltus mācības pasargi mūs, Tik Jēzum mums allaž sekot būs,
Uz viņu no sirds mēs lai mēs paļaujamies, Viņam īstenā ticībā uzticamies.
Aleluja, aleluja.“[1]
Lutera jubilejas mums sniedz iespēju gozēties agrāka notikuma staros un gūt apstiprinājumu mūsu uzskatiem. Var
gan arī gadīties, ka mēs norādām uz to, cik tālu izpratnē par Baznīcu un teoloģiju esam attīstījušies no viduslaikiem
līdz jaunajiem laikiem, apsteidzot Luteru, kā esam progresējuši, nonākot pie labākiem (??) uzskatiem.
Bībeles pamatteksts par reformāciju rodams Vēstulē romiešiem: “Netopiet līdzīgi šai pasaulei (2012. g. izd. – šim
laikam), bet pārvērtieties (lat.: reformamini), atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, – to,
kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Rm 12:2) Luters savā lekcijā par reformāciju šo pamattekstu par Vēstuli romiešiem
skaidro šādi: “Šeit runa ir par progresu (profectus), jo viņš (Pāvils) runā tiem, kas sākuši kļūt par kristiešiem [..] viņš
ar to šeit domā gara atjaunošanos no dienas dienā, vairāk un vairāk, kā tas sacīts 2Kor 4:16: “Iekšējais [cilvēks]
atjaunojas no dienas dienā”; Ef 4:23: “Atjaunojieties savā prātā un garā”; Kol 3:10: “Un apvelciet atjaunoto cilvēku,
kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla”[2].
Reformācija tātad ir atgriešanās un atjaunošanās norise, kas notiek atsevišķā cilvēkā un Baznīcā šajā pasaulē. To
neierobežo kāds viens notikums pagātnē un arī ne Lutera vai kāds cits vārds; tā ir Dieva vārda darbības izpausme
Baznīcā, kas tajā norisinās vienmēr – arī šodien starp mums, mūsos.
Atgriešanās un atjaunošanās, tā ir reformācija, kāda tā nepieciešama Baznīcā visos laikos ne tikai kā atgādinājums
vai prasība, bet gan tā notiek – tolaik Lutera un citu paveikta, tāpat iepriekš un vēlāk līdz mūsdienām, kā to grib un
lemj Dievs, kad Viņš mums atver ausis un acis tam, ko Viņš dara savā Baznīcā un sevis radītajā pasaulē.

Nelielā apceru un informāciju kopā, kas veltīta tēžu publicēšanas 500. jubilejai 2017. gada oktobrī, pamatojoties
reformatora Mārtiņa Lutera vārdos, mēs gribam aplūkot un parādīt, kas bija Mārtiņa Lutera reformācija un kā tā var
ietekmēt Baznīcas dzīves deformācijas mūsdienās, rosinot atgriezties un atjaunoties.
Katra no šīm apcerēm iztirzā kādu patstāvīgu tēmu, tādēļ dažkārt iespējama arī atsevišķu teksta daļu pārklāšanās
un atkārtošanās.
1. apcerējums - Reformācija pret deformāciju Baznīcā
Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1. Tā kā mūsu Kungs un Meistars Jēzus Kristus saka: “Atgriezieties no grēkiem utt.” (Mt 4:17), tad Viņš ir gribējis, lai
visa ticīgo dzīve būtu šāda atgriešanās.”
Šādi skan pirmā no 95 tēzēm, kuras bija sacerētas latīņu – zinātņu un Baznīcas – valodā un kuras Mārtiņš Luters
1517. gada 31. oktobrī piestiprināja pie Vitenbergas Pils baznīcas durvīm, lai tādējādi uzaicinātu uz akadēmisku
disputu par tām. Šajā disputā Baznīcas atbildīgajiem vadītājiem būtu jāpārrunā tas, kādas aplamas parašas un
maldi ir ielauzušies Baznīcā un kā tie novēršami. Runa tātad ir par deformācijām, izkropļojumiem baznīcā. Tātad
reformācija nekādā ziņā nav nekāds progress, vai pat “jauno laiku brīvības stāsta daļa” [1] vai attīstība no
viduslaikiem uz jauno laiku, no aizbildniecībā esoša nepilngadības stāvokļa uz apskaidrotu pilngadību un
emancipāciju. Reformācija nozīmē deformāciju novēršanu – kā tolaik, tā tagad.
Viss, kas sacīts Lutera tēzēs un kas kritiski pateikts par Baznīcas apstākļiem, notiek “mūsu Kunga Jēzus Kristus
vārdā”. Tas ir vārds, par kuru apustuļi Augstās Rātes priekšā pratināšanā apliecina un apstiprina: “Un nav
pestīšanas nevienā citā, nedz cits vārds zem debesīm ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Apd 4:12)
Var būt, ka mums kāds vārds (personvārds, Namen, turpmāk N) šķiet esam necils un neietekmīgs, lai, citējot
Faustu, sacītu “skaņa un dvesma”. Taču ar Dieva vārdiem [N], kā to rodam Dieva vārdā (runātie vārdi, Wort, W),
lieta ir īpaša, ko bieži vien arī kristieši neiedomā vai nepietiekami novērtē: “Dieva vārds [N] ir Dievs pats”, tā mācīja
vecie dogmatiķi un arī Luters. Savu vārdu atklāj pats Dievs (piemēram, 2Moz 3:13–15) un ar to dod mums iespēju,
Viņu uzrunāt lūgšanā un runāt par Viņu Apliecībā. Savā vārdā [N] Dievs pats ir klātesošs, un caur šo vārdu rodas
saikne ar Dievu. Luters to apraksta šādi:
“Dievišķā vārda [N] piesaukšana, kad tā notiek sirdī un patiesi nāk no sirds, rāda, ka sirds un Kunga vārds [N] ir
viens un ka tie saderīgi viens ar otru. Tādēļ nav iespējams, ka sirds neņem dalību tajos spēkos, pār kuriem
noteicošais ir Dieva vārds [N]. Bet sirds un Dieva vārda [N] kopsakars pastāv ticībā. Un ticība īstenojas caur Kristus
vārdu [W], kurā tiek sludināts Kunga vārds [N] (Ps 22:23; 102:22).[2]
Kādā Tēvreizes pirmā lūguma skaidrojumā, “Svētīts lai top Tavs vārds”, Luters atgādina kristību, kas notiek “Tēva,
Dēla un Svētā Gara” vārdā, ar ko mēs esam kļuvuši Dieva bērni (Rm 8:14; Gal 4:6): “.. jo Dieva vārds [N], kurā jūs
esat kristīti, to veic jūsos, un tā jums jālūdz, lai jūsos Dieva vārds [N] darbojas un top svētīts.”[3]
Šos vārdus [N] tātad nevar patvaļīgi izgudrot vai mainīt – vīriešu un sieviešu dzimtē – jo tajos atklājas Dievs ar to,
kas Viņš ir un ko dara. Tāpēc arī īsts kristīgs dievkalpojums nesākas ar labvēlīgi pacildinošu publikas sveicinājumu,
bet gan “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā”. Tā ir šajā vārdā kristīto (vai uz šādu kristību vadāmo) sadraudze. Tajā
Dievs ir klātesošs, viņš darbojas vārdā [W] un sakramentos.
Tieši šī iemesla dēļ tas ir pats Kungs, kas uz mums runā: “Atgriezieties no grēkiem; Debesu valstība ir klāt.” Vai, kā
teikts Mk 1:15: “Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir klāt. Atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam.”
Atgriešanās jēdziena nianses Bībeles valodās: ebreju valodā runā par atgriešanos no nepareiziem ceļiem, grieķu
valodā tās ir prāta izmaiņas, domāšanas ievirzes maiņa.
Bet kā tad norisinās mūsu cilvēciskā domāšana? Vai tad šeit runa aizvien nav par progresu: aizvien vairāk, aizvien
ātrāk, aizvien augstāk, aizvien labāk…? Taču attiecībā uz Jēzus Kristus Baznīcu ir spēkā: mēs nesoļojam pa aizvien
augstākām attīstības pakāpēm cilvēces vēsturē. Daudz svarīgāk ir, lai Baznīca paliek patiesībā, un tas nozīmē: lai
mēs paliekam Kristū un Viņš ir mūsos un ka Viņš pats ir “ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ 6:56: 15: 4–7 u.c. 14:6).
Apdomāsim, ka Jēzus nav kaut kādas atmiņas par pagātni, kāda ideja, cilvēka iztēles vai pat teoloģisku projektu
priekšstats.

Nē, Viņš dzīvo, Viņš ir augšāmcēlies, Viņš sēž pie Dieva labās rokas un nāks vēlreiz savā dievišķajā godībā tiesāt
dzīvos un mirušos, kā mēs to apliecinām kā mūsu ticību: “Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā
dzimis, un arī patiess cilvēks, dzimis no Jaunavas Marijas, ir mans Kungs.”[4]
[1] Kā tas tiek apgalvots dokumentā “Vācijas Evaņģēliskās baznīcas padomes pamatteksts”, kas publicēts 2014. g.
maijā.
[2] Gal 2:16 skaidrojums. Lutera Kopotie darbi, Veimāras izd., 2, 490 (lat. val.).
[3] Turpat, 2, 87; sal. ar 52, 300, 9.
[4] Mazais katehisms. 2. artikula skaidrojums.
2015. gada 11. februārī / Autors: Reinhards Slencka
Raksts publicēts no Svētdienas rīta mājas lapas.
http://www.svetdienasrits.lv/2015/02/11/reformacija-baznica-1517-un-2017/
KALENDĀRS
“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums

Dievkalpojumi un notikumi

Papildinformācija

DIEVKALPOJUMS

21. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Svētdiena
29.oktobris

900

Trešdiena
1. novembris

1800

Iesvētes mācības

1800
1900

Bībeles stunda

Ceturtdiena
2. novembris
Svētdiena
5. novembris

Dievkalpojums

900

VĀRDA
DIEVKALPOJUMS
kalpos
Jānis Ādamsons

Trešdiena
8. novembris

1800

Iesvētes mācības

Ceturtdiena
9. novembris

1800
1900

Bībeles stunda
Dievkalpojums

Svētdiena
12. novembris

900

Trešdiena
15. novembris

1800

Ceturtdiena
16. novembris

1800
1900

DIEVKALPOJUMS

22. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

23. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Iesvētes mācības
Draudzes padomes
sēde
Dievkalpojums

Svētdiena
19. novembris

900

DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma
sadraudzība

Trešdiena
22. novembris

1800

Iesvētes mācības

24. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem
Svētdienas skola

Ceturtdiena
23. novembris

1800
1900

Bībeles stunda
Dievkalpojums

Svētdiena
26. novembris
Trešdiena
29. novembris

900

DIEVKALPOJUMS

1800

Iesvētes mācības

Ceturtdiena
30. novembris

1800
1900

Bībeles stunda

Svētdiena
3. decembris

900

DIEVKALPOJUMS

Mūžības svētdiena
Svētdienas skola

Dievkalpojums
Adventa 1.svētdiena
Svētdienas skola
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